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VALUTĂ

Braşovul este de ieri printre primele oraşe din Europa care
oferă posibilitatea încărcării acumulatorilor maşinilor electrice
sau hibrid direct de la sistemul de iluminat public. Facilitatea
este oferită în cadrul proiectului de telegestiune a iluminatului

public, aflat în implementare. Prima priză a fost montată
vizavi de hotelul Capitol. Pentru început, în cadrul proiec-
tului-pilot, vor fi funcţionale trei prize, iar utilizarea acestora,
în primele 6 luni, va fi gratuită.

Îţi poţi încărca gratis
maşina electrică

Biblioteca Judeţeană „George Bari-
ţiu” şi Fundaţia Progress va lansa
 astăzi de la ora 12.00, la Mansarda
Casei Baiulescu, proiectul „Al treilea
spaţiu al cetăţeniei active”. Parti -
cipanţii vor afla detalii despre cele
3 tipuri de acti vi tă ţi ce vor fi imple-
mentate la nivel local în perioada
următoare: amenajarea cuibului de-

mocraţiei (dupa mo delul instalaţiei
lui Mark Reigelman, „cuibul de lec-
tură”), formarea cetăţenilor în do-
meniul democraţiei participative şi
practicarea cetă ţeniei acti ve. La eve-
niment, pe lângă re pre zentanţi ai so-
cietăţii civile, ai instituţiilor publice,
sunt aşteptaţi şi simpli cetăţeni. 

Braşovenii învaţă cetăţenia activă
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Ministerul de Finanţe a alocat, la ul-
tima rectificare bugetară, cu 1,211
milioane lei mai puţin decât ar trebui
pentru plata indemnizaţiilor persoa-
nelor cu handicap pe lunile octombrie,
noiembrie şi decembrie 2014. „La
ultima rectificare bugetului de stat,
Municipiului Braşov i-a fost alocată,
pentru plata drepturilor persoanelor

cu handicap grav, suma de 526.000
de lei, cu 1,211 milioane de lei mai
puţin decât avem nevoie pentru plata
acestor drepturi până la sfârşitul anu-
lui. Suma primită asigură doar restul
de plată pe octombrie şi plată parţială
a acestor drepturi în noiembrie 2014,
la nivel de 60%”, a declarat vicepri-
marul Adina Durbacă. 

Blocaj de la Ministerul de Finanţe
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Simona Halep, 
victorie de senzaţie

la Turneul Campioanelor
Jucătoarea română de tenis Simona Halep a reuşit o victorie
de senzaţie, 6-0, 6-2 cu americanca Serena Williams, liderul
mondial, ieri, în al doilea său meci din cadrul Turneului Cam-
pioanelor, care are loc la Singapore. Halep, numărul patru
WTA, a reuşit cea mai mare victorie din cariera sa, în doar
65 de minute, după ce pierduse cele trei partide disputate an-
terior cu Serena. Americanca a învins în 2011 în turul secund
la Wimbledon, cu 3-6, 6-2, 6-1, şi anul trecut la Roma, cu
6-3, 6-0 în semifinale, şi la Cincinnati, cu 6-0, 6-4 în sferturi.
Simona Halep, fostă număr doi mondial, este ca şi calificată
în semifinalele competiţiei, după ce în primul meci a învins-
o pe Eugenie Bouchard, cu 6-2, 6-3. Românca şi-a asigurat
până acum 460 de puncte WTA şi 406.000 de dolari la turneul
de la Singapore, care este dotat cu premii totale de 6,5 milioane
de dolari. 
Deşi Serena a început meciul cu un as, jucătoarea de 23 de
ani din Constanţa a reuşit să câştige primul ghem pe serviciul
americancei, care a comis dublă greşeală. Williams nu s-a
regăsit şi a făcut greşeală după greşeală (18 erori neforţate
în primul set, faţă de doar una Halep), astfel că Halep şi-a
trecut în cont primul set, în doar 20 de minute, cu un neve-
rosimil 6-0. Setul secund a început la fel de bine pentru Si-
mona, cu un break, românca a avut 2-0, dar Serena a mai
redus din erori, a câştigat primul său ghem (1-2), dar Halep
a continuat evoluţia de înalt nivel şi s-a desprins la 3-1 şi a
făcut un nou break pentru 4-1. Halep şi-a valorificat din nou
serviciul, a ajuns la 5-1, Serena a mai câştigat un ghem, dar
Halep a închis conturile, cu 6-2 în setul secund.Williams nu
mai pierduse un set la zero din 2008, când sora sa Venus
Williams se impunea cu 5-7, 6-1, 6-0 la Turneul Campioa-
nelor, în Qatar. Halep va disputa următorul său meci, ultimul
din grupă, cu Ana Ivanovic (Serbia), vineri.
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Doi oameni de afaceri bra-
şoveni şi doi responsabili de
controale din Ministerul Agri-
culturii şi din Oficiul Judeţean
de Plăţi pentru Dezvoltare Ru-
rală şi Pescuit (OJPDRP) Bra-
şov, reţinuţi în august de
procurorii DNA, au fost tri-
mişi în judecată, pentru fapte
de corupţie cu fonduri euro-
pene.

Cei doi oameni de afaceri
sunt Gheorghe Dudu şi Florin
Macovei, care sunt acuzaţi de
infracţiuni împotriva intere-
selor financiare ale Uniunii
Europene şi dare de mită.

În acelaşi dosar vor fi jude-
caţi, pentru infracţiuni împo-
triva intereselor financiare ale
Uniunii Europene şi luare de
mită, Florin Brezeanu, însăr-
cinat cu efectuarea controale-
lor din cadrul Ministerului

Agriculturii şi Dezvoltării Ru-
rale (MADR) – Direcţia Ge-
nerală Control şi Antifraudă,
şi Gabriel Potcovaru, din ca-
drul OJPDRP Braşov.

De asemenea, vor fi jude-
cate firmele ai căror reprezen-
tanţi legali sunt Dudu şi
Macovei.

Toţi cei patru inculpaţi au
fost arestaţi preventiv la 28
august. Ulterior, cei doi anga-
jaţi de la MADR au fost puşi
sub control judiciar.

Potrivit procurorilor, în pe-
rioada 2011 - 2014, Gheorghe
Dudu şi Florin Macovei, oa-
meni de afaceri din judeţul
Braşov, au urmărit obţinerea
de finanţare comunitară ne-
rambursabilă prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR), cu depăşirea plafoa-
nelor legale maxime. Cei doi

sunt prieteni foarte apropiaţi,
astfel că au folosit acelaşi plan
infracţional.

În Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală se prevede
că, în cadrul măsurii „Moder-
nizarea exploataţiilor agrico-
le”, în sectorul zootehnic
valoarea maximă eligibilă a
unui proiect nu va depăşi
2.000.000 euro, iar ponderea
sprijinului nerambursabil va fi
de 40% (maxim 800.000
euro). În acelaşi timp, prin Re-
gulamentul Comisiei Europe-
ne nr. 65/2011  se prevede că
nu se efectuează nici o plată
către beneficiarii în cazul că-
rora s-a stabilit că au creat în
mod artificial condiţiile nece-
sare pentru a obţine aceste de
plăţi în scopul obţinerii unui
avantaj care contravine obiec-
tivelor schemei de ajutor.

Percheziții noi în dosarul greilor din PSD
Procurorii anticorupţie au fă-

cut ieri percheziţii la biroul din
Bucureşti al lui Andrei Hreben-
ciuc, în dosarul în care tatăl lui,
Viorel Hrebenciuc, este urmărit
penal în legătură cu retrocedarea
ilegală a unor păduri, au declarat,
pentru Mediafax, surse judiciare.
Potrivit procurorilor care instru-
mentează dosarul re troce dărilor,
fostul şef al SPP Dumitru Iliescu

l-ar fi asigurat pe Viorel Hre-
benciuc că, prin intermediul an-
gajatului DNA, poate să obţină
în continuare informaţii cu pri-
vire la evoluţia dosarelor în care
acesta este cercetat, dar şi alte
dosare penale de interes, astfel
că deputatul i-ar fi propus inten-
sificarea contactelor pentru
transmiterea acestor date nedes-
tinate publicităţii.

În schimbul acestor servicii,
Iliescu i-ar fi cerut lui Hreben-
ciuc sprijinul pentru angajarea
fiicei sale, de profesie arhitect,
sens în care deputatul i-a pro-
mis că, prin intermediul fiului
său, Andrei Hrebenciuc, va de-
termina funcţionari publici să
o angajeze într-o instituţie pu-
blică, mai spun procurorii an-
ticorupţie.

O nouă condamnare pentru Cristian Cioacă
Cioacă a primit 4 ani şi 4 luni de închisoare pentru spargerea
căsuţei de email a soţiei sale. Sentinţa pronunţată de Curtea
de Apel Braşov este definitivă. Cioacă este deja încarcerat
pentru uciderea soţiei sale. Procesul a durat mai bine de
cinci ani. Iniţial a fost judecat de Curtea de Apel Braşov care
l-a condamnat pe Cristian Cioacă la trei ani cu suspendare.
Sentinţa a fost atacată la Înalta Curte care a decis că instanţa
din Braşov nu a fost competentă. Cazul a fost trimis spre re-
judecare la Judecătoria Braşov care a decis în primăvară
condamnarea lui Cristian Cioacă la doi ani de închisoare cu
suspendare. Procurorii au făcut recurs, iar Curtea de Apel
Braşov a mărit pedeapsa la 4 ani şi 4 luni de închisoare, nu
însă cu suspendare ci cu executare. Sentinţa este definitivă. 

Prins la volan cu permis de conducere fals
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Făgăraș au depistat în
cadrul unui control un șofer cu permis de conducere fals.
Este vorba despre T.N. în vârstă de 38 de ani din comuna
Șinca. Acesta a fost oprit de oamenii legii pe DN1 la km 213
și a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritățile
din Italia. În urma verificărilor s-a constatat că bărbatul nu
posedă permis de conducere și că cel prezentat este fals.
Bărbatului  s-a întocmit dosar penal. 

Cadavrul unei femei, găsit într-un canal
Un cetăţean a făcut, marți, o descoperire macabră: a ob-
servat cadavrul unei femei plutind într-un canal de scurgere.
Omul a sunat imediat la serviciul de urgenţă 112 şi a chemat
poliţia. „Marți în jurul orei 12.00 a fost găsit cadavrul unei
femei în vîrstă de 40-50 de ani, într-un canal din zona Metrom.
Decesul a fost relativ recent, iar pe corpul cadavrului nu sunt
urme vizibile de violenţă”, a spus comisar şef Liviu Naghi,
purtător de cuvânt al Poliţiei Judeţene Braşov. Femeia era,
se pare, o persoană fără adăpost. Cadavrul a fost transportat
la Serviciul de Medicină Legală Braşov, urmând ca medicii
legişti să stabilească data şi cauza morţii. 

Doi oameni de afaceri braşoveni, 
judecaţi pentru corupţie cu fonduri UE

România nu va mai fi, în
scurt timp, dependentă
de importul de gaze,
având în vedere că pro-
centul de gaz importat va
ajunge la 2% în noiem-
brie, a anunțat pre șe din -
tele Autorității Naționale
de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE),
Niculae Havrileț.

„România, în foarte scurt timp,
nu va mai fi dependentă de gazele
de import. Practic, după începe-
rea procesului de liberalizare în
sectorul gazelor naturale, am în-
registrat o scădere a consumului
în special în zona ineficientă,
energofagă. Au început și acest
tip de consumatori să investească
în eficiență, în fabricarea la cos-
turi mai scăzute a produselor fi-
nite. Lucru care a scăzut de la un
procent de 35% anii trecuți la
15% în 2013, iar în acest an
avem o pondere și mai mică (a
gazului de import - n.r.). Nu cred
că vom depăși 9% -10% pentru
că iată, pentru luna noiembrie,

am stabilit un procent de import
de 2%, în condițiile în care, în
alți ani, luna noiembrie avea pro-
cente de import de la 20% la
40%. Este o scădere extraordinar
de mare a dependenței de import,
lucru benefic pentru că, altfel,
această liberalizare pe care a fă-
cut-o pe piața internă ar fi ma-
jorat extrem de mult prețul final”,
a explicat Havrile�.

El a mai spus că se observă
deja primele efecte pozitive ale
procesului de liberalizare în do-
meniul gazelor. „Observăm pri-
mele efecte pozitive ale procesului
de liberalizare și în sensul în care
România a plătit, anul trecut, cu

două miliarde de dolari mai puțin
factura externă pentru gazele de
import decât în anii precedenți”,
a mai spus președintele ANRE.

Guvernul a aprobat, la
sfârșitul lunii septembrie a aces-
tui an, două hotărâri privind pro-
gramul de iarnă în domeniul
energetic și noul calendar de li-
beralizare a pie�ei gazelor.

Executivul a decis, la momen-
tul respectiv, men�inerea
pre�urilor gazelor naturale din
produc�ia internă (atât pentru
consumatorii casnici, cât și pen-
tru cei non-casnici) la nivelurile
stabilite pentru 1 iulie 2014.

Tot în luna septembrie, Răz-

van Nicolescu, ministrul delegat
pentru Energie, a declarat pentru
agerpres.ro. că Fondul Monetar
Interna�ional, Comisia Europea-
nă și Banca Mondială au fost de
acord cu amânarea liberalizării
pie�ei gazelor pentru consuma-
torii casnici și cu termenele pro-
puse de partea română.

Acesta a propus autorită�ilor
de la Bruxelles ca pre�ul gazelor
interne pentru popula�ie să nu
mai crească până la 1 iulie 2016,
iar perioada de liberalizare să se
prelungească până la 1 iulie
2021, fa�ă de 31 decembrie
2018, cum prevede calendarul
aflat în prezent în vigoare.

Potrivit calendarului de libe-
ralizare asumat de România în
2012 în fa�a Fondului Monetar
Interna�ional și a Comisiei Eu-
ropene, pre�ul gazelor pentru
popula�ie ar fi trebuit să se ma-
joreze cu 3%, la 1 octombrie
2014. Pre�ul pentru consuma-
torii casnici ar fi urmat să fie
complet liberalizat la 31 decem-
brie 2018, potrivit aceluiași ca-
lendar.

România nu va mai depinde
de gazul de import



Campania electorală pen-
tru alegerile prezidenţiale se
desfăşoară în condiţii civili-
zate, cu mult mai puţine inci-
dente faţă de 2009. Asta au
spus reprezentanţii Guvernu-
lui într-o videoconferinţă cu
prefecţii şi şefii structurilor
centrale şi teritoriale ale
M.A.I. Buletinele de vot au
fost deja distribuite în 10 ju-
deţe ale ţării, iar la Braşov
acestea vor ajunge astăzi, 23
octombrie. Toate vor fi depo-
zitate, în primă fază, în sala
de sport a Colegiului Naţional
„Unirea“, şi ulterior vor fi
duse în secţiile de votare. În

judeţul nostru pe listele elec-
torale permanente sunt în-
scrişi peste 518.000 de
alegători. „Principala conclu-
zie privind modul în care a de-
curs campania electorală
până acum: nu au existat ele-
mente violente sau care să fi
perturbat grav ordinea publi-
că. Evenimentele sesizate sunt
mult mai puţine decât prece-
dentele campanii electorale.
Numărul incidentelor a fost de
4 ori mai mic faţă de scrutinul
din anul 2009. La jumătatea
campaniei din 2009 erau 429
de incidente; în prezent sunt
doar 99 de evenimente elec-

torale, cele mai multe sesizări
fiind din oficiu, ale poliţiei, în
condiţiile în care în 2009 ele
veneau din partea partidelor
politice.” a declarat ministrul
Afacerilor Interne, Gabriel
Oprea, la videoconferin�a cu
prefec�ii. 

„Până în momentul de față
nu am cunoștință că au existat
sesizări vizavi de încălcarea
legislației în această campanie
electorală în județul Brașov.
Este o campanie liniștită și
civilizată din punctul nostru
de vedere” a declarat prefectul
Romer Ambrus Sandor Mi-
haly. 

Regia Autonomă de Trans-
port (R.A.T.) Braşov aduce la
cunoştinţa călătorilor faptul că
astăzi, 23 octombrie 2014 şi
mâine, 24 octombrie, autobu-

zele de pe linia 45, Timiş Triaj
– Gară, vor circula pe un traseu
deviat.

Modificarea traseului este
determinată de efectuarea unor

lucrări de infrastructură în zona
intersecţiei străzii Timiş Triaj
cu calea ferată (km 0 + 115).

Astfel, autobuzele de pe linia
45 vor parcurge un traseu de-
viat pe podul de la CET. Nici
o staţie de pe traseu nu va fi
eliminată din parcursul auto-
buzelor. 

Din cauza circulaţiei pe tra-
seul deviat pot apărea unele
mici întârzieri faţă de orarele
afişate în staţii şi pe portalul
www.ratbv.ro, întârzieri pentru
care ne cerem scuze, au preci-
zat reprezentan�ii regiei de
transport în comun.

Campania pentru alegerile prezidenţiale
se desfăşoară conform graficului
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Se modifică traseul liniei RAT 45

Cod: F-05
CABINET PREŞEDINTE

DISPOZIŢIE NR. 444

din data de 21.10.2014
privind convocarea Consiliului Judeţean Braşov în şedinţă

extraordinară la data de 23 octombrie 2014, ora 1000, sala 120
Preşedintele Consiliului Judeţean Braşov;
În temeiul art. 94 alin. (2) şi (3) art. 106 din Legea administraţiei

publice locale nr. 215/2001, republicată,
DISPUNE:

Art. unic. – se convoacă Consiliul Judeţean Braşov în şedinţă
extraordinară la data de 23 octombrie 2014, ora 1000, sala 120 cu următoarea

ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Victoria, pe anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Făgăraş, pe anul 2014.
3. Proiect de hotărâre aprobarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar

2014-2015, al Şcolii Populare de Arte şi Meserii „Tiberiu Brediceanu”
Braşov.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de frecvenţă pentru cursurile
organizate de Centrul Cultural „Reduta” Braşov, în anul şcolar 2014-2015.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public
judeţean de persoane prin curse regulate şi a caietelor de sarcini pentru
traseele: cod 48 Făgăraş-Şoarş-Seliştat; cod 54 Făgăraş-Şoarş-Felmer. 

Adresa: Bd. Eroilor, nr. 5
cod 500007, Braşov, jud. Braşov

Tel.: 0268.410.777
Fax: 0268.475.576

E-mail: office@judbrasov.ro
Website: www.judbrasov.ro

România

Consiliul Judeţean Braşov

Ministerul de Finanţe a
alocat, la ultima rectifi-
care bugetară, cu 1,211
milioane lei mai puţin
decât ar trebui pentru
plata indemnizaţiilor
persoanelor cu handi-
cap pe lunile octombrie,
noiembrie şi decembrie
2014. 

„La ultima rectificare a bu-
getului de stat, Municipiului
Braşov i-a fost alocată, pentru
plata drepturilor persoanelor
cu handicap grav, suma de
526.000 de lei, cu 1,211 mi-
lioane de lei mai puţin decât
avem nevoie pentru plata aces-
tor drepturi până la sfârşitul
anului. Suma primită asigură
doar restul de plată pe luna
octombrie şi plată parţială a
acestor drepturi în luna no-
iembrie 2014, la nivel de
60%, adică 400 lei în loc de
672 lei pentru fiecare benefi-

ciar. Şi în luna octombrie au
fost efectuate plăţi parţiale de
indemnizaţii pentru handicap
grav, în cuantum de 520 lei,
reprezentând 77% din indem-
nizaţia cuvenită, pentru toţi
cei 1.042 de beneficiari. Pri-

măria a făcut încă din luna
iulie toate solicitările necesare
către Ministerul de Finanţe,
pentru asigurarea acestor fon-
duri, dar, din nefericire, am
ajuns în situaţia în care mu-
nicipiul are asigurate sumele

care îi revin pentru a-şi achita
obligaţiile de plată, însă Mi-
nisterul de Finanţe, ca şi anul
trecut, nu a virat partea sa din
aceste sume. Sperăm ca într-
un timp cât mai scurt, Minis-
terul de Finanţe să înţeleagă

că vorbim de o categorie de
persoane vulnerabile, care se
confruntă oricum cu probleme
grave, şi este păcat să nu reu-
şim să le asigurăm măcar sus-
ţinerea financiară minimă
prevăzută de lege”, a declarat
viceprimarul Adina Durbacă. 

În Braşov sunt 1.042 de
braşoveni beneficiari ai in-
demnizaţiei pentru handicap
grav. Până la 1 octombrie
2014, fondurile din aceste in-
demnizaţii erau asigurate în
proporţie de 75% din bugetul
de stat, din cotele defalcate
de TVA, şi 25% de la buge-
tele locale. Din 1 octombrie
2014, cota de participare a
fost modificată, 10% fiind
sume de la bugetul local şi
90% de la bugetul statului,
din cotele defalcate din TVA. 

Direcţia de Servicii Sociale
are responsabilităţi în ceea ce
priveşte evaluarea prin anche-
te sociale a persoanelor care

solicită încadrarea într-un
grad de handicap, efectuând
în acest sens un număr de
5.038 anchete sociale la ni-
velul anului 2013,  pe anul în
curs  înregistrându-se, până
în prezent, o creştere de 13%,
respectiv un număr de 4.805
anchete sociale.

În urma completării docu-
mentaţiei, persoanele îndrep-
tăţite solicită încadrarea în
grad de handicap de la Co-
misia Judeţeană de evaluare
a persoanelor adulte cu han-
dicap, sau după caz, de la Co-
misia pentru protecţia
copilului din cadrul
DGASPC. Persoanele care
sunt încadrate în gradul grav
optează pentru angajarea unui
asistent personal sau plata
unei indemnizaţii lunare. Pro-
cedurile privind acordarea
acestor drepturi sunt realizate
de către Direcţia de Servicii
Sociale. A.P.

Guvernul  nu a alocat bani suficienți pentru plata indemnizațiilor, atrage atenția viceprimarul Adina Durbacă

Blocaj în plata indemnizaţiilor
pentru persoanele cu dizabilităţi
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Aproape 10.000 de dosare
depuse de către beneficiari în
Programul Casa Verde în
anul 2011 sunt în analiză, iar
până la finele acestui an cei
acceptaţi ar putea primi con-
tractele spre semnare, a de-
clarat pentru Agerpres
preşedintele Administraţiei
Fondului pentru Mediu –
AFM, Adrian Gearâp.

„În ceea ce priveşte Progra-
mul privind instalarea siste-
melor de încălzire care
utilizează energie regenerabi-
lă, inclusiv înlocuirea sau
completarea sistemelor clasice
de încălzire - Casa Verde -,
AFM depune eforturi pentru
finalizarea dosarelor depuse
de către solicitanţi în anii an-
teriori. Am trimis deja cele
5.835 contracte către benefi-
ciari, persoane fizice, spre
semnare. De asemenea, am
început analiza celor 9.776

dosare depuse în 2011, astfel
încât, până la sfârşitul anului,
sperăm să le trimitem spre
semnare beneficiarilor care
vor fi validaţi în acest pro-
gram”, a afirmat Gearâp.

Potrivit şefului AFM, o edi-
ţie nouă Casa Verde este con-
diţionată de programarea
viitoare a finanţărilor şi de
rata încasărilor la Fondul pen-
tru Mediu. „După finalizarea
analizei dosarelor depuse şi
în funcţie de programarea fi-
nanţărilor aflate în curs, pre-
cum şi de rata încasărilor la
Fondul pentru Mediu, se va
lua o decizie cu privire la lan-
sarea unor noi sesiuni anul
viitor”, a spus Adrian Gearâp.

„Casa Verde” este un pro-
gram de înlocuire sau com-
pletare a sistemelor clasice de
încălzire cu sisteme ecologice
de încălzire, care utilizează
energie solară, eoliană etc.

În ultima sa variantă, pro-
gramul destinat persoanelor
fizice consta în acordarea
unor sume fixe, din bugetul
Fondului pentru Mediu, în
funcţie de tipul instalaţiei de
încălzire pentru care a optat
beneficiarul, după cum ur-
mează: până la 6.000 de lei
pentru instalarea panourilor
solare, până la 8.000 de lei
pentru instalarea pompelor
de căldură şi până la 6.000
de lei pentru instalaţii de pro-
ducere a energiei termice pe
bază de peleţi, brichete, to-
cătură lemnoasă, precum şi
orice fel de resturi şi deşeuri
vegetale, agricole, forestiere,
silvice.

Persoanele fizice şi-au pu-
tut depune dosarele de finan-
ţare nerambursabilă la
agenţiile judeţene de mediu
din localităţile unde domici-
liază.

RCA s-a scumpit masiv în ultimele luni
Prima anuală plătită pentru

poliţa obligatorie de răspundere
civilă auto a crescut, în medie,
în ultimele două luni, cu 13%
la nivelul celor mai reprezen-
tantive oraşe din România.
Campioanele absolute ale scum-
pirilor sunt Sibiul, Suceava, Ti-
mişoara şi Craiova. Dacă mâine
decid să-şi facă o asigurare RCA
pe o perioadă de un an, şoferii

din Sibiu vor plăti cu 33% mai
mult decât la 1 august, arată cal-
culele economica.net bazate pe
datele brokerilor de specialitate.
Oraşul din centrul ţării a expe-
rimentat şi cea mai importantă
creştere de preţ în perioada
amintită. Îi urmează Suceava
(20%), Timişoara şi Craiova cu
câte 15%. Conducătorii auto
din Iaşi se pot declara fericiţi

pentru că în oraşul lor prima
pentru RCA a crescut cu doar
2%. Calculul specialiștilor a avut
în vedere un şofer de 35 de ani
care conduce un autoturism Da-
cia Logan nou cu motor pe ben-
zină, o capacitate cilindrică de
1,6 litri şi 105 cai puterea. Va-
lorile prezentate reprezintă cel
mai mic preţ pentru RCA din
oraşele respective.

Companiile nu ştiu ce
bugete trebuie să-şi
facă pentru anul viitor
în condiţiile în care nu
ştiu care vor fi taxele
principale, a declarat Io-
nuţ Dumitru, preşedin-
tele Consiliului Fiscal.

Avertismentul a fost făcut
de  preşedintele Consiliului
Fiscal în cadrul conferinţei
„Economia românească la
ieșirea din criză: Perspectivele
și oportunitățile în context in-
tern și european”.

Angajamentele pe care Ro-
mânia le are pentru 2015 ne-
cesită cel puţin 15 miliarde
de lei în plus care trebuie ob-
ţinuţi fie prin creşteri de taxe,
fie prin tăieri de cheltuieli.
„Ce bugete îşi pot face com-
paniile pentru anul viitor dacă
nu ştiu nici care sunt taxele
principale?”, a întrebat, reto-
ric, preşedintele Consiliului
Fiscal, în contextul în care
România nu are un proiect de
buget pentru 2015 şi, implicit,

nici un nivel precis al taxelor
pe baza căruia se va construi
acesta.

Dumitru a explicat că defi-
citul bugetar va trebui să scadă
de la 2,2% la 1,4% din PIB,
în 2015, însemnând un efort
bugetar de circa 5 miliarde de
lei. La această sumă se va
adăuga impactul scăderii CAS
care, deşi este o măsură bună
pentru mediul de afaceri, va

crea un gol bugetar de peste
5 miliarde de lei, pe termen
scurt.

Sistemul de taxare impre-
dictibil, birocraţia, dar şi ni-
velul taxelor plătite de
companiile şi angajaţii din Ro-
mânia ne clasează pe ultimele
locuri în lume la capitolul mo-
tivaţia de a munci şi de a in-
vesti, a adăugat Ionuţ
Dumitru.

„Avem o poziţionare extra-
ordinar de slabă atunci când
discutăm de efectele taxării
asupra motivaţiei de a munci
sau de a investi. La motivaţia
de a munci, spre exemplu,
România ocupă locul 140
din 144 de ţări. Este catas-
trofal. Sistemul de taxe din
România nu te motivează nici
să munceşti, nici să investeşti.
Investiţiile şi munca sunt
principalii factori care gene-
rează creştere economică”, a
declarat el.

El a adăugat că România
stă bine la un singur capitol,
mediul macroeconomic, o
precondiţie obligatorie, nu şi
suficientă pentru a devenit
mai competitivi.

„Cifrele macroeconomice,
echilibrele macroeconomice
arată mai bine în România
decât în ţările din jurul nos-
tru.  Echilibrele macroeco-
nomice sunt o precondiţie
necesară, dar nu suficientă
pentru a avea o creştere eco-
nomică”, a spus Dumitru.

Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, trage un semnal de alarmă

„Nu ştim care vor fi taxele
principale anul viitor”

Flash economic
Directorul general de la Carfil Industrial Parc a demisionat
Directorul general de la Carfil Industrial Parc, Răzvan
Iosif, a demisionat din funcție „din motive personale“, dar
a rămas membru în Consiliul de Administrație. El se află
în perioada de preaviz de 30 de zile, iar în acest interval
de timp a delegat atribuțiile pe care le are către director
general adjunct, George Dănăilă. După expirarea prea-
vizului, se vacantează postul, urmând ca să se stabi-
lească noul manager de la Carfil Industrial Parc de
Consiliul de Administrație, ulterior urmând să fie validat
de plenul Consiliului Județean Brașov. S.B.

Topul judeţean al firmelor 
Topul naţional al firmelor - faza judeţeană a ajuns la cea
de-a XXI- a ediţie. Festivitatea de decernare a diplomelor
obţinute de societăţile comerciale braşovene va avea loc
joia viitoare, 30 octombrie. La eveniment vor participa per-
sonalităţi reprezentative ale comunităţii braşovene.  În cadrul
topului judeţean al firmelor de anul acesta, puţin peste
1.200 de societăţi vor fi premiate pentru activitatea din
2013. Cele mai multe dintre acestea sunt din domeniul
serviciilor şi comerţului.  ”Domeniile de activitate sunt aproa-
pe toate cele 194 de coduri CAEN care există în nomen-
clatorul codurilor.  În Braşov avem o activitate destul de
largă, acoperim aproape toate obiectele de activitate, care
sunt împărţite pe cele 5 grupe în funcţie de mărime: mi-
croîntrepinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi foarte
mari” a declarat Silviu Costea, preşedintele Camerei de
Comerț și Industrie Brașov. În clasament au fost admise
firmele care conform datelor de bilanţ pentru anul 2013 au
avut profit din exploatare pozitiv şi au avut cifra de afaceri
de minim 100 de mii de lei pentru microîntreprinderi şi de
minim 250 de mii de lei pentru celelalte entităţi. La începutul
lunii viitoare se va desfăşura faza naţională a festivităţii
unde vor fi premiate aproximativ 3000 de firme. 

Programul Casa Verde, în întârziere!

ATENŢIE! 
Asiguraţi-vă că sistemele de supraveghere montate

funcţionează permanent!

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BRAŞOV
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ŞI PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII

Prevenirea furturilor din case de vacanţă

◾ Montaţi încuietori si-
gure, grilaje la uşile şi
ferestrele casei.

◾ Stabiliţi cu vecinii sau
o persoană de încre-
dere un sistem de su-
praveghere a casei.

◾ Nu lăsaţi bunuri de
valoare în interiorul
sau în curtea casei.

◾ Montaţi un sistem de
supraveghere şi înre-
gistrare video al casei.

◾ Instalaţi pentru zona
exterioară un sistem
de iluminare cu sen-
zori de mişcare.

Vă expuneţi acestui risc dacă nu vă preocupaţi de
siguranţa clădirii sau a bunurilor din interior

DACĂ DEŢINEŢI O CASĂ DE VACANŢĂ
ASIGURAŢI-VĂ CĂ AŢI LUAT TOATE MĂSURILE DE

SIGURANŢĂ PENTRU A NU DA POSIBILITATEA HOŢILOR
SĂ VĂ PĂGUBEASCĂ!



Biblioteca Jude�eană „Ge-
orge Bari�iu” și Funda�ia Pro-
gress va lansa astăzi de la ora
12, la Mansarda Casei Baiu-
lescu, proiectul „Al treilea
spa�iu al cetă�eniei active”.
Participan�ii vor afla detalii
despre cele 3 tipuri de acti vi -
tă �i ce vor fi implementate la
nivel local în perioada urmă-
toare: amenajarea cuibului
democra�iei (dupa mo delul
instala�iei lui Mark Reigel-
man, “cuibul de lectură”), for-
marea cetă�enilor în domeniul
democra�iei participative și
practicarea cetă �eniei acti ve.
La eveniment pe lângă re pre -
zentan�i ai societă�ii civile, ai
institu�iilor publice, sunt
aștepta�i și simplii cetă�eni. 

Problema a cărei solu �io -
nare o vizează proiectul „Al
treilea spa�iu al cetă�eniei ac-
tive” este rata mică de parti-

cipare civică a cetă�enilor ro-
mâni. Mai pu�in de 10% din-
tre concetă�enii noștri au par-
ticipat la activită�i ce �in de
manifestarea civismului și sub
5% dintre ei au semnat vreo-
dată o peti�ie. Printre princi-
palii factori care determină
lipsa de implicare se numără:
precaritatea competen�elor ci-
vice, a oportunită�ilor de învă -
�are a comportamentelor ci-
vice și a unor spa�ii, care să
fa ciliteze aglutinarea cetă�e -
nilor în scopul participării.

Solu�ia propusă de „Al trei-
lea spa�iu al cetă�eniei active”
privește formarea de cetă�eni
activi și amenajarea, în do-
meniul public, a unor spa�ii
ce încurajează deprinderea
comportamentelor civice,
dezbaterea problemelor locale
și luarea de ini�iativă pentru
solu�ionarea acestora. Ne im-

aginăm aceste spa�ii drept cu-
iburi ale democra�iei în care
cetă�enii sunt plenar implica�i,
iar cetă�enia activă este, în
sfârșit, o abilitate comună. Un
spa�iu pe care, ocupându-l,
cetă�eanul să poată spune:
Particip, deci exist!

Ca urmare a acestui pro -
iect, în Brașov, 15 cetă�eni și
re prezentan�i de ONG-uri vor
fi selecta�i pentru a beneficia
de formare în domeniul ce tă -
�e niei active și pentru a fi im -
pli ca�i direct în amenajarea
cuibului democra�iei și prac-
ticarea cetă�eniei active.

Mai multe detalii despre
activită�ile proiectului și re-
zultatele estimate pute�i afla
de pe site-ul Funda�iei Pro-
gress www.progressfounda-
tion.ro. 

Proiectul „Al treilea spa�iu
al cetă�eniei active” este
finan�at prin granturile SEE
2009-2014, din cadrul Fon-
dului ONG România, cu o
sumă nerambursabilă în va-
loare de 220.884 EUR.Deru-
larea proiectului se va face pe
parcursul a 22 de luni, înce-
pând cu iulie 2014 până în
aprilie 2016.

După lansarea de la Bu -
curești din vara a acestui an,
proiectul va mai fi prezentat
și la Cluj-Napoca, Târgu-Jiu,
Constan�a, Deva și Suceava.  

Unul dintre cele mai pu-
ternice ghiduri turistice
din lume, Lonely Planet,
plasează România în to-
pul celor mai bune
destinații de vacanță
pentru 2015, prin
prisma raportului ofertă
turistică - preț.

„Este o premieră pentru țara
noastră. După zece ani, de
când Lonely Planet realizează
topurile anuale 'Best in Travel',
România este inclusă în cele-
brele clasamente printre cele
mai rentabile destinații ale
anului 2015. Acest lucru re-
prezintă încă o dovadă a fap-
tului că România devine din
ce în ce mai vizibilă pe harta
turismului mondial și confirmă
tendințele anticipate de
specialiști. România are
potențial, iar prin instrumente
create să vină în sprijinul tu-
rismului sunt convins că putem

performa și urca în topul
destinațiilor”, a declarat mi-
nistrul delegat pentru Între-
prinderi Mici și Mijlocii, Me-
diul de Afaceri și Turism, Flo-
rin Jianu.

În topul realizat de cei de la
Lonely Planet, România

ocupă locul al nouălea, fiind
depășită de Tunisia, Africa de
Sud, Shanghai, Samoa, Bali,
Uruguay, Portugalia, Taiwan.

„Națiunile din Estul Europei
apar frecvent în listele celor
mai bune destinații accesibile
din punct de vedere financiar,

dar cazul României este unul
100% garantat.

Acum este conectată solid cu
restul Europei prin linii aeriene
low-cost, iar condițiile de ca-
zare sunt comparabile, la toate
categoriile de preț, cu cele din
destinațiile mai cunoscute ale

regiunii. Bucureștiul este un
exemplu în acest sens, unde ho-
telurile primesc mai ales călă-
tori de business, astfel încât se-
zonul de vacanțe este, în mod
neobișnuit, un extra-sezon tu-
ristic. Mai departe de aici, exis-

tă cazări la case, accesibile, în
sate medievale, castele specta-
culoase și Delta Dunării,
unică, cel mai bine de explorat
cu bacuri ieftine, chiar dacă
încete”, scriu autorii Lonely
Planet despre România.

Lonely Planet: România, în top
destinații de vizitat în 2015 

Proiectul care îi va învăța pe 
brașoveni să se implice în viața civică

Braşovul este judeţul care
atrage cei mai mulţi turişti
străini.Potrivit statisticienilor,
în primele şapte luni ale
acestui an, judeţul a fost vi-
zitat de un număr de
52.627 de turişti, mai mulţi
decât cei atraşi de Sibiu –
43.565 de turişti străini, sau
Timişul – 41.684 de per-
soane. Bucureştiul a atras
în primele şapte luni peste
470.000 de turişti străini.
Hotelurile din ţară au atras
90% din străinii care s-au

cazat în unităţile turistice în
primele şapte luni din acest
an, adică 950.000 de vizi-
tatori de peste hotare. Alţi
aproape 100.000 de turişti
străini au alespensiunile
agroturistice, vilele sau hos-
telurile din ţară. Numărul
străinilor care au ales un
hotel de patru stele a cres-
cut cu 11,7% faţă de pe-
rioada similară a anului tre-
cut, acesta fiind cel mai di-
namic segment al pieţei ho-
teliere locale în ultimul an.

Braşovul – cel mai atractiv judeţ 
pentru turiştii străini
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6 BRAȘOVUL ISTORIC

Imagini din colecţia personală a lui Aristotel Căncescu

Joi

Spre sfârşitul secolului al
XIX-lea, Liceul „Andrei Şa-
guna” are norocul de a fi con-
dus de un om providenţial.
Pedagogul si publicistul Vir-
gil Oniţiu a condus această
prestigioasă instituţie de în-
văţământ timp de 21 de ani. 

Născut în 1864 la Reghin,
Virgil Oniţiu studiază teolo-
gia la Sibiu şi apoi filozofia şi
filologia la Budapesta şi Vie-
na, unde va fi şi preşedinte al
societăţii studenţeşti Româ-
nia jună, din care făcuseră
parte şi Eminescu, Coşbuc
sau Ciprian Porumbescu. 

În 1890 este numit profesor
de română şi latină la deja fai-
mosul gimnaziu din Braşov,
iar din 1894 şi până la moarte
(1915) va fi directorul Şagunei. 

Scrie foarte mult, manuale (de
la cartea de cetire pentru cla-
sa I, la istoria literaturii ro-
mâne pentru clasa a VIII-a),
traduce din Tolstoi, Dosto-
ievski, Jules Verne şi e un
umorist de mare talent. Din
1902, este membru corespon-
dent al Academiei Române. 

Dar Virgil Oniţiu va rămâne
în istorie mai ales prin modul
în care îmbunătăţeşte viaţa

materială, dar şi spirituală a
elevilor şcolii. Majoritatea nu
erau braşoveni, ci veneau din
satele din Ţara Bârsei, dar şi
din localităţi situate la sute
de kilometri depărtare sau
chiar din străinătate. Pentru
cei foarte săraci, înfiinţează
Masa studenţilor, unde elevi
sărmani mănâncă gratuit, iar
alţii „cu plata jumătate”. 

Majoritatea elevilor de acum
vreo sută de ani care nu erau
braşoveni locuiau în gazdă.
Virgil Oniţiu se hotăreşte să
construiască un internat
mare şi frumos, pe măsura
şcolii, ce va fi gata în 1911.

Acesta este acum corp al Li-
ceului pedagogic. Baia de lân-
gă gimnaziu era proprietatea
Eforiei, adică a Consiliului de
conducere al şcolii, astfel că
elevii săraci puteau să o folo-
sească gratuit. 

A înfiinţat muzeele de numis-
matică, de arheologie, de
 filologie, a amenajat biblio-
tecile de clasă, a completat la-
boratoarele cu aparate noi de
fizică. Îşi doarme somnul de
veci în cimitirul Groaveri al
Bisericii Sfânta Parascheva,
alături de alţi iluştri intelec-
tuali ai urbei.

Elena Cristian 

Cel mai longeviv director
al Liceului „Andrei Şaguna” 

C



Braşovul este de ieri
printre primele oraşe
din Europa care oferă
posibilitatea încărcării
acumulatorilor maşini-
lor electrice sau hibrid
direct de la sistemul de
iluminat public. 

Primarul George Scripcaru
a prezentat ieri proiectul pilot
pentru montarea de prize de
încărcare a vehiculelor elec-
trice şi hibrid în parcările pu-
blice din municipiu, utilizând
infrastructura de iluminat pu-
blic. Facilitatea este oferită în
cadrul proiectului de telege-
stiune a iluminatului public,
aflat în implementare. 

„Noul sistem de telegestiune
a iluminatului public din Bra-
şov, pe care îl implementăm
în această perioadă, permite
o serie de facilităţi, iar una
dintre acestea este de a crea
posibilitatea cetăţenilor care
deţin maşini electrice sau hi-
brid să le încarce de la siste-

mul de iluminat public. Dorim
să venim în sprijinul celor
care utilizează astfel de vehi-
cule mai puţin poluante, în do-
rinţa de a promova Braşovul
ca un oraş verde, care utili-
zează energii regenerabile.
Obiectivul la care ne-am an-
gajat prin Convenţia Prima-
rilor este de a reduce emisiile
de dioxid de carbon cu 32%
până în anul 2020, iar acesta

este încă o modalitate prin
care vom atinge acest obiec-
tiv”, a declarat primarul Bra-
şovului.

Tehnologia implementată
prin proiectul „Modernizarea
integrată a sistemelor de ilu-
minat public şi creşterea sigu-
ranţei publice din municipiul
Braşov” permite o conectare
facilă a încărcătoarelor vehi-
culelor electrice direct la pri-

zele montate pe
stâlpii de iluminat
public, precum şi
utilizarea a diferite
metode de plată
(prepay, postpay
sau alte variante).
Admin is t ra rea
funcţiilor de încăr-
care poate fi reali-
zată de un modul
specific din cadrul
platformei softwa-
re care gestionează
funcţionarea siste-
mului de iluminat
public. Toate punc-

tele de încărcare vor fi sem-
nalizate corespunzător.

Prima priză a fost montată vi-
zavi de hotelul Capitol. Pentru
început, în cadrul proiectului-
pilot, vor fi funcţionale trei
prize, ce vor fi montate în
zona centrului vechi, iar uti-
lizarea acestora, în primele
6 luni, va fi gratuită, în baza
unui SMS trimis la numărul
de telefon 0732.660.070, care

va activa fluxul de curent pen-
tru o durată de trei ore. Dacă
timpul de încărcare este insu-
ficient, utilizatorul va trebui
să trimită din nou un SMS de
activare. Aplicaţiile instalate
nu se opresc aici: în cadrul
aceluiaşi proiect de „iluminat
inteligent”, în prima parte a

anului 2015, folosind ca in-
frastructură electrică tot re-
ţeaua de iluminat public, vor
fi instalate 42 de camere vi-
deo de supraveghere şi 42 de
butoane de panică, conectate
la dispeceratul integrat al Pri-
măriei. 

A.P.

Prize pentru maşini electrice 
în parcarea de la Parcul Central

Noi bilete de tratament pen-
tru seniorii braşoveni sunt dis-
ponibile la Casa Judeţeană de
Pensii Braşov. Biletele de tra-
tament se acordă pensionari-
lor şi asiguraţilor în limita
numărului de locuri repartizat
de către Casa Naţională de
Pensii Publice Bucureşti. 

„Pentru seria nr. 17 au fost
repartizare 333 bilete de tra-
tament din care 40 bilete gra-
tuite, la următoarele staţiuni:
Amara, 1 Mai, Bala, Buziaş,
Călimăneşti, Căciulata, Co-
vasna, Eforie Sud, Felix,
Geoagiu, Govora, Lacu Sărat,
Herculane, Mangalia, Neptun,
Ocna Şugatag, Olăneşti, Pu-
cioasa, Sângeorz, Sărata Mon-
teoru, Saturn, Slănic Prahova,

Sovata, Tg. Ocna, Techirghiol,
Tuşnad, Vatra Dornei”, a pre-
cizat directorul executiv al Ca-
sei de Pensii Braşov, Mady
Brescan.

La această dată sunt dispo-
nibile 192 bilete de tratament
în următoarele staţiuni :
◾ 1 Mai – 15 bilete
◾ Amar – 14 bilete
◾ Buziaş – 1 bilet
◾ Căciulata – 9 bilete
◾ Călimăneşti – 4 bilete
◾ Covasna – 9 bilete
◾ Eforie Nord – 2 bilete
◾ Felix – 22 bilete
◾ Geoagiu – 11 bilete
◾ Govora – 1 bilet
◾ Lacu Sărat – 2 bilete
◾ Herculane – 9 bilete
◾ Mangalia – 11 bilete

◾ Moneasa – 7 bilete
◾ Olăneşti -18 bilete
◾ Pucioasa – 9 bilete
◾ Sărata Monteoru – 2 bilete
◾ Sovata – 12 bilete
◾ Techirghiol – 10 bilete
◾ Tuşnad -13 bilete
◾ Vatra Dornei - 11 bilete.

Data plecării şi ultima zi şi
ultima zi de preluare a bilete-
lor este 28 octombrie.

Pensionarii plătesc pentru
un bilet de tratament jumătate
din pensie. Pentru a lua tiche-
tele trebuie să aibă recoman-
dare medicală, să aducă
cererea înregistrată la Casa de
Pensii, dar şi cuponul de pen-
sie aferent lunii septembrie
2014.

Braşovenii sunt aşteptaţi vi-
neri, 24 octombrie 2014, cu
începere de la ora 11.00, la
Academia Forţelor Aeriene
„Henri Coandă” din Braşov,
unde va avea loc festivitatea
de depunere a Jurământului
militar de către studenţii anu-
lui I. La eveniment sunt aş-
teptaţi să participe, alături de
părinţi şi invitaţi ai studenţilor,
reprezentanţi ai Ministerului

A p ă r ă r i i
Naţionale şi
ai Statului
Major Ge-
neral, per-
sonalită ţ i
ale adminis-
traţiei publi-
ce locale,
rectori şi profesori de la uni-
versităţile din Braşov şi din
ţară. Cu prilejul acestui eve-

niment, Academia Forţelor
Aeriene organizează şi „Ziua
Porţilor Deschise”.

Proiectul „Modernizare inte-
grată a sistemelor de ilu -
minat public şi creşterea
siguranţei publice din Muni-
cipiul Braşov” este finanţat
prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013. Valoa-
rea totală a proiectului este
de 10.870.030,32 lei inclusiv
TVA. Până acum proiectul
este realizat în proporţie de
50%. S-a făcut recepţia Dis-
peceratului tehnic, dotat cu
monitoare, staţii de lucru,
echipamente hardware data
center (servere, echipament

de stocare), licenţe software,
şi aplicaţia informatică de
gestiune a iluminatului. Au
fost montate echipamentele
(cu excepţia butoanelor de
panică şi a camerelor de su-
praveghere), în Triaj, Fun-
dătura Hărmanului, Craiter,
Florilor, Astra 1 (între Crinu-
lui şi B-dul Saturn), Astra 2
(Saturn – Calea Bucureşti),
Astra 3 (Calea Bucureşti –
Carpaţilor), Răcădău. Aces-
te zone sunt funcţionale din
punctul de vedere al tele -
ges tiunii iluminatului public. 

Proiect de aproape 11 milioane de lei

Bobocii de la Academia Forţelor Aeriene
depun jurământul
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Bilete de tratament disponibile 
la Casa de Pensii Braşov
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China va lansa o nouă sondă lunară
China se pregătește să

lanseze o nouă sondă
spa�ială spre Lună, care va
pătrunde pe orbita lunară
și va reveni apoi pe Pă-
mânt, informează miercuri
presa oficială, preluată de
AFP.

Lansarea acestei sonde,
care nu are încă nume, va
avea loc într-un moment
între vinerea și duminica
viitoare, a precizat agen�ia
China Nouă.

Este prima oară că oamenii
de știin�ă chinezi vor încerca
să readucă pe Pământ un mo-
dul orbital, care va trebui să
reziste temperaturilor foarte
ridicate provocate de frecarea

cu aerul la intrarea în atmos-
feră. Sonda va permite veri-
ficarea tehnologiilor care vor
fi utilizate ulterior în misiunea
Chang'e-5 (de la numele
zei�ei Lunii în mitologia chi-
neză), ce are ca scop culege-
rea de eșantioane de sol lunar.

La o jumătate de secol
după programul Apollo al
Statelor Unite, China
inten�ionează să fie prima
�ară din Asia ce va trimite
un om pe satelitul natural
al Terrei, probabil după
2025. În decembrie 2013,
cea mai populată �ară din
lume a reușit alunizarea
sondei Chang'e-3 și debar-
carea pe suprafa�a Lunii a

unui vehicul teleghidat, numit
„Iepurele de jad”, misiune
considerată un succes deplin.
Acest vehicul selenar s-a con-
fruntat însă cu o problemă
mecanică soldată cu perioade
lungi de inactivitate a apara-
tului.

Un polonez s-ar fi vindecat de paralizie
după un tratament revoluţionar

Un bărbat paralizat, din Po-
lonia, a început să meargă din
nou, după ce a fost supus unui
tratament revoluţionar, care
presupune transplantul de ce-
lule din cavitatea nazală în co-
loana vertebrală. 

Bărbatul de 40 de ani a ră-
mas paralizat de la piept în
jos în 2010, după ce a fost în-
junghiat. Intervenţia chirur-
gicală, prin care celule din
cavitatea nazală au fost trans-
plantate în zona secţionată a
măduvei, permiţând regene-

rarea fibrelor nervoase afec-
tate, a fost realizată în Polonia,
doctorii de acolo colaborând
cu specialişti din Londra.
„Credem că procedura repre-
zintă un progres care, pe mă-
sură ce va fi dezvoltat, va duce
la o schimbare istorică a si-
tuaţiei cu care se confruntă în
prezent persoanele infirme din
cauza leziunilor asupra coloa-
nei vertebrale”, a spus Geof-
frey Raisman, profesor în
cadrul Institutului de neuro-
logie al University College din

Londra (UCL), care a condus
cercetarea. După 19 luni de
tratament, bărbatul este capa-
bil să execute o serie limitată
de mişcări voluntare şi îşi
poate simţi, deşi foarte puţin,
picioarele, potrivit medicilor
care l-au tratat. Medicii plă-
nuiesc acum să repete proce-
dura asupra a trei până la cinci
pacienţi în următorii cinci ani.

Polonezul este prima per-
soană din lume care se reface
după ce nervii măduvei spi-
nării au fost retezaţi.

Detectoarele de metale
sunt unealta preferată a
celor care caută obiecte
de valoare îngropate sub
pământ, în speranţa că se
vor îmbogăţi peste noap-
te. De multe ori acest lu-
cru s-a întâmplat.

Site-ul Mother Nature Net-
work a realizat o listă cu cinci
comori incredibile descoperite
cu detectoare de metale. 

Comoara de pe insulă. În 1952,
istoricul şi expertul în piraterie
Edward Rowe Snow a desco-
prit, ghidându-se după o hartă
veche, pe o mică insulă de lângă
Nova Scotia, un schelet lângă
care se afla un număr mare de
monede portugheze şi spaniole
din secolul 18.

„Cizma lui Cortez”. În 1982, un
prospector din Mexic a desco-
perit în deşert, cu ajutorul unui
detector de metale ieftin, o pe-
pită de aur, botezată ulterior
„Cizma lui Cortez”, cu o greu-
tate de 12 kg. Valoarea acesteia

a fost estimată la peste 1,5 mi-
lioane de dolari.

Cupa de Aur. În 2011, Cliff
Bradshaw, un fost electrician, a
descoperit, în Marea Britanie
Cupa de Aur Ringlemere. Vasul,
care datează din perioada 1.700
- 1.500 î.e.n., a fost cumpărat
de Biritsh Museum cu suma de
520.000 de dolari. Banii au fost

împărţiţi între Bradshaw şi pro-
prietarii fermei pe care a făcut
descoperirea.

Comoara de pe Santa Marga-
rita. În 2008, Mike DeMar a
descoperit pe costa Key West,
SUA, o comoară. Este vorba de
obiecte de aur în valoare de pes-
te 1 milion de dolari, dispărute
odată cu scunfundarea navei

Santa Margarita în 1622.
Comoara de la fermă. În iulie

2009, Terry Herbert, pasionat
de detectoarele de metale, şi-a
încercat norocul într-o fermă
din Staffordshire, Anglia. A gă-
sit obiecte de aur cu care a um-
plut 244 de plase. Valoarea
totală a acestora a fost de 5,3
milioane de dolari.

Primul act sexual din lume. Când a avut loc
Peştii armură, placodermii, un predecesor ancestral al
omului, sunt primele fiinţe care au făcut sex, acum 385
de milioane de ani.În loc să disperseze sperma în apă,
aşa cum făceau alte specii de peşti, cei din specia Mi-
crobrachius dicki, dotaţi cu mici braţe, acum inexistente,
se acuplau cu femelele, potrivit unui studiu recent publicat
de revista „Nature”. Datele arată astfel că aceste este
primul act sexual folosit pentru perpetuarea speciei.
Fosilele studiate de către cercetători fac parte din ordinul
Antiarchi ai speciei şi sunt cele mai vechi din clasa pla-
codermelor, o specie de peşti cu corpul acoperit de solzi
ca o carapace. Aceste creaturi ciudate cu braţe sunt
considerate a fi primele vertebrate precursoare ale oa-
menilor.Placodermele au trăit în mări, lacuri şi râuri
vreme de aproximativ 70 de milioane de ani, iar de la
dispariţia lor au trecut 360 de milioane de ani.

Gladiatorii romani erau vegetarieni
Spre deosebire de atleţii moderni, care au o alimentaţie
bogată în proteine, gladiatorii romani aveau o dietă ba-
zată pe cereale şi consumau „băuturi pentru sportivi”
făcute din oţet şi cenuşă, arată un studiu recent publicat
în jurnalul Plos One. Studiind colagenul din oasele
găsite într-un cimitir din epoca romană, cercetătorii de
la MedUni – Viena au confirmat că alimentaţia gladia-
torilor era practic vegetariană, aşa cum afirmau unele
surse istorice. În texte vechi există informaţii conform
cărora gladiatorii ar fi avut o alimentaţie specială, com-
pusă din cereale şi leguminoase, fiind numiţi „hordearii”
– „mâncători de orz”. Cercetările specialiştilor de la Me-
dUni au confirmat că gladiatorii consumau, ca bază a
alimantaţiei, grâu şi orz, unii dintre ei mâncând şi legu-
minoase; mâncau, de asemenea, ovăz şi fructe uscate
şi nu consumau carne.
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Pe scurtComori spectaculoase
descoperite cu detectorul



Simona Halep a bătut-o
măr pe Serena Williams
la Turneul Campioanelor,
scor 6-0, 6-2.

Simona Halep a făcut un
meci perfect în fa�a numărului
unu mondial și favorită numă-
rul unu a Turneului Campioa-
nelor, americanca Serena
Williams. Românca nu i-a dat
nicio șansă adversarei sale și a
câștigat partida cu scorul de 6-
0, 6-2, după o oră și cinci mi-
nute de joc. În urma acestei
victorii, Simona Halep și-a asi-
gurat calificarea în semifinalele
turneului campioanelor în
propor�ie de peste 80%. Simo-
na a jucat extraordinar, a servit
foarte bine, a pasat-o pe ame-
ricancă la fiecare încercare a
acesteia de a se apropia de fileu
și a câștigat meritat în fa�a Se-
renei Williams. Simona mai are
de jucat un singur meci în grupa
roșie, împotriva sârboaicei Ana
Ivanovici.  Halep are două vic-
torii din tot atâtea posibile și nu
are set pierdut la turneul cam-
pioanelor de la Singapore. 

„Este cel mai mare meci”. La fi-

nalul partidei cu Serena Wil-
liams, Simona Halep era extrem
de fericită de victoria pe care a
ob�inut-o în fa�a celei mai bune
jucătoare din lume. „Este cel
mai mare meci din viaţa mea,
nu pot să explic acum ce simt,
vreau doar să mă bucur. Nu pot
descrie cum mă simt acum. A
fost visul meu să înving una din-
tre surorile Williams, sunt jucă-
toare fenomenale. Nu aş fi putut
să câştig fără acest public feno-
menal. Mă simt foarte fericită,
dar trebuie să uit repede această
bucurie şi să mă concentrez pe
ceea ce urmează. Sunt sigură
că Serena n-a fost în cea mai
bună zi, dar eu mi-am văzut de
jocul meu, am jucat agresiv şi
sunt foarte, foarte fericită”, a
declarat Simona Halep.

Serena a fost impresionată de
Halep. Serena Williams a înre-
gistrat în faţa Simonei Halep
cea mai dură înfrîngere, 0-6, 2-
6, din 1998 încoace, când a
pierdut 1-6, 1-6 cu Joanette
Kruger, însă atunci avea doar
16 ani. Serena a recunoscut su-
perioritatea Simonei Halep și
a declarat că se va antrena spe-

cial pentru ea. „Creditul îi apar-
ţine în totalitate Simonei şi ni-
velului înalt la care a evoluat.
Eu am avut o prestaţie jenantă.
Abia aştept să mai joc cu ea să-
mi iau revanşa! Cred că ea a
jucat foarte bine. Personal, n-
am mai văzut-o niciodată ju-
când aşa. Evident că nu avea
nimic de pierdut şi a dat tot ce
are mai bun în fiecare lovitură.
A jucat foarte, foarte bine. M-
am antrenat foarte bine şi am
lovit mingea foarte puternic. Dar
ea a luat mingea foarte repede
şi a jucat foarte, foarte solid.
Nu am jucat la nivelul la care
m-am antrenat. A servit incre-
dibil pe primul şi al doilea ser-
viciu, a dat multe lovituri
cîştigătoare. Cu siguranţă nu
sunt sută la sută, dar sunt aici
şi joc. Asta nu are nimic de a
face cu meciul de azi, Simona
a jucat incredibil, cred că e cel
mai bun meci al carierei. Sin-
ceră să fiu, abia aştept urmă-
toarea noastră întâlnire pentru
că m-a făcut să-mi doresc să
merg acasă să mă antrenez, în
special pentru ea”, a declarat
Serena Williams după meciul

din Grupa roşie a Turneului
Campioanelor. 

Elogii în presa internațională.
Simona Halep a trecut lejer de
Serena Williams în al doilea
meci din grupa roşie de la Tur-
neul Campioanelor, scor 6-0,
6-2. Victoria româncei i-a lăsat
cu gura căscată pe redactorii
publicaţiilor internaţionale. „Se-
rena Williams a fost efectiv mă-
turată de Halep!”, notează
francezii de la L'Equipe. În timp
ce Gazetta dello Sport scrie:
„Serena, înfrângere istorică. Ha-
lep învinge cu 6-0, 6-2”. „Halep
o surprinde pe Williams la Tur-
neul Campioanelor”, publică şi
Mundo Deportivo. „Halep a
zdrobit-o pe Serena la Singa-
pore. E prima victorie pentru
Simona în faţa lui Williams. Ro-
mânca a oferit un joc solid, iar
Williams a făcut o mulţime de
greşeli neforţate”, au notat şi cei
de la eurosport.com. „Serena
Williams a fost distrusă de Si-
mona Halep la Turneul Cam-
pioanelor. Numărul 1 mondial
a suferit una dintre cele mai
grele înfrângeri din carieră”,
anunţă Daily Mail.

Super Simona
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Tecău e în sferturi
Perechea formată din tenismanul român Horia Tecău și
olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat în sferturile de
finală ale probei de dublu din cadrul turneului ATP de la
Valencia, dotat cu premii totale de 1.496.095 euro, după
6-4, 6-4 cu cuplul Santiago Giraldo (Columbia)/Oliver
Marach (Austria). Tecău și Rojer și-au asigurat 11.860
euro și 90 de puncte ATP, importante în cursa de calificare
la Turneul Campionilor de la Londra. Cuplul româno-
olandez, cap de serie nr. 4, va juca în sferturi cu perechea
americană Austin Krajicek/Nicholas Monroe, care a trecut
cu scorul de 7-6, 6-3 de cuplul Eric Butorac (SUA)/Raven
Klaasen (Africa de Sud).

Djokovici e tată!
Tenismanul sârb Novak Djokovici, liderul clasamentului
ATP, a anunţat printr-o postare făcut pe o reţea de so-
cializare, că a devenit tată pentru prima dată. „Stefan,
îngerul nostru, s-a născut! Sunt foarte mândru de fru-
moasa mea soţie Jelena! Vă mulţumesc foarte mult pentru
dragostea şi suportul vostru. Vă iubesc pe toţi!", a scris
Djokovici pe pagina sa de Facebook, în limba engleză
şi în limba sârbă. Conform presei sârbe, Jelena Ristici
a născut marţi seară, la Monte Carlo. Novak Djokovici
(27 de ani) şi Jelena Ristici s-au căsătorit, la 10 iulie, în
parcul din apropierea Plajei Reginei, de pe litoralul mun-
tenegrean al Mării Adriatice.

Rușii îl dau pe Lucescu la națională

Portalul vesti.ru anunţă că Mircea Lucescu a discutat cu
patronul lui Şahtior, Rinat Ahmetov, posibilitatea de a
prelua naţionala României în paralel cu echipa din Do-
neţk, iar acesta a fost de acord. Rușii scriu că Lucescu
va pregăti ambele formaţii până la finalul sezonului, după
care va renunţa definitiv la a mai antrena în Ucraina!
Aceştia mai anunţă că Il Luce va fi prezentat ca selec-
ţioner al României până duminică. Tehnicianul român a
negat însă această informație. „Nu am vorbit cu nimeni
despre subiect! Sunt doar invenţii ale presei ruseşti!", a
spus Lucescu pentru gsp.ro.

Ploaie de goluri în Champions League
Seară cu foarte multe goluri în partidele disputate marți
în Champions League. Eroul serii a fost jucătorul lui
Șahtior Donețk, Luiz Adriano, care a reușit să puncteze
de cinci ori în poarta celor de la BATE Borisov. Bayern
Munchen a umilit Roma în deplasare, iar Chelsea s-a
distrat cu Maribor. Rezultatele primelor opt meciuri din
etapa cu numărul trei a grupelor Ligii Campionilor sunt
următoarele: Grupa E: ŢSKA Moscova - Manchester City
2-2 și AS Roma - Bayern Munchen 1-7; Grupa F:  APOEL
- PSG 0-1 și Barcelona - Ajax 3-1; Grupa G:  Schalke
04 - Sporting Lisabona 4-3 și Chelsea - NK Maribor 6-
0; Grupa H: BATE Borisov - Şahtior Doneţk 0-7 și  FC
Porto - Athletic Bilbao 2-1.

Buffon continuă la Juventus
Juventus Torino şi Gianluigi Buffon au ajuns la un acord
pentru prelungirea contractului, susţine presa din Italia.
Actuala înţelegere dintre cele două părţi expira în 2015.
Ajuns la 36 de ani, legendarul goalkeeper şi-a dat acordul
pentru prelungirea contractului cu încă doi ani, până în
2017. Buffon ar urma astfel să apere poarta lui Juventus
până la 39 de ani. În acest sezon de Serie A, internaţio-
nalul italian a jucat 7 meciuri şi a încasat doar 3 goluri.
Buffon a fost transferat de Juventus în 2001, de la Parma,
şi este unul dintre cei mai iubiţi fotbalişti din istoria clubului.
În 2006, când Juventus a fost retrogradată în Serie B în
urma scandalului Calciopoli, portarul italian a fost printre
jucătorii care au ales să rămână la clubul din Torino.

Vor să continue seria bună
FC Brașov traversează o pe-

rioadă bună în Liga I. Trupa de
sub Tâmpa este neînvinsă în ul-
timele cinci jocuri în care a acu-
mulat nu mai pu�in de 11
puncte. În runda cu numărul 12
a Ligii I, stegarii vor primi vizita
unei alte forma�ii aflate în for-
mă, Universitatea Craiova. De
la venirea cuplului de antrenori,
Sorin Câr�u - Emil Săndoi, ol-
tenii au avut evolu�ii foarte bune

și au ajuns la cinci meciuri fără
înfrângere. Astfel, partida dintre
FC Brașov și Universitatea Cra-
iova se aunu�ă una extrem de
interesantă și echilibrată.  „Vom
întîlni o echipă bună, care în ul-
tima vreme nu a cunoscut în-
frîngerea în campionat. Probabil
vor dori să continue forma bună
şi la Braşov, dar pentru noi exis-
tă o singură op�iune la acest joc,
victoria. Cîrţu și Săndoi au do-

vedit prin rezultate că formează
un cuplu de antrenori puternic.
Jucătorii noştri au încredere în
forţele proprii, iar abordarea fie-
cărui joc este doar cu gândul la
victorie. Cred că meciul va fi
unul echilibrat, dar evoluţia
bună din ultimele meciuri şi
modul în care s-au pregătit în
această perioadă mă fac să cred
că vom reuși să câștigăm toate
punctele puse în joc. Nu con-

cepem decât victoria în faţa
Craiovei“, a declarat Adrian
Szabo. Tehnicianul stegarilor
nu se poate baza la partida de
vineri pe fundașul Ricardo Ma-
chado, care este suspendat și
pe atacantul Mugurel Buga,
care este în continuare acciden-
tat. Meciul dintre FC Brașov și
Universitatea Craiova se va dis-
puta vineri de la ora 21.00 pe
stadionul Tineretului. 



Cinema
Cityplex Braşov 
Str. Bazaltului nr. 2, 
în incinta Eliana Mall

ANNABELLE -PREMIERĂ-
Regie: John R. Leonetti
(IM-18) 98 min., Horror
ora: 20:00

ELIMINAŢI MESAGERUL
-PREMIERĂ-
(KILL THE MESSENGER!)
Regie: Michael Cuesta
(AP-12) 112 min., Biografic, Crimă, Dramă
orele: 14:00, 19:45

ÎNAINTE SĂ ADORM -PREMIERĂ-
(BEFORE I GO TO SLEEP)
Regie: Rowan Joffe
(N-15) 92 min., Mister, Thriller
orele: 18:15, 22:00

POARTA ALBĂ -PREMIERĂ-
Regie: Nicolae Mărgineanu
(AP-12) 86 min., Dramă
ora: 16:15

CE DACĂ 
(WHAT IF)
Regie: Michael Dowse
(AP-12) 98 min., Comedie, Dramă,

Romantic
orele: 13:30, 19:30

Q.E.D.
(QUOD ERAT
DEMONSTRANDUM) 
Regie: Andrei
Gruzsniczki
(AP-12) 107 min.,
Dramă
ora: 17:30

UMBLÂND 
PRINTRE
MORMINTE 
(A WALK AMONG
THE TOMBSTONES)
Regie: Scott Frank
(N-15) 114 min.,
Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 22:15

NUME DE COD: 
SPIONUL DE NOIEMBRIE 
(THE NOVEMBER MAN)
Regie: Roger Donaldson

(N-15) 108 min., Acţiune, Crimă,
Thriller
ora: 15:45

DRACULA: POVESTEA NESPUSĂ 
(DRACULA UNTOLD)
Regie: Gary Shore
(N-15) 92 min., Acţiune, Fantastic,
Horror
ora: 18:00

FATA DISPARUTĂ 
(GONE GIRL)
Regie: David Fincher
(N-15) 145 min., Dramă, Thriller
ora: 21:30

EQUALIZER
(THE EQUALIZER)
Regie: Antoine Fuqua
(N-15) 131 min., Acţiune, Crimă, Thriller
ora: 13:15

AMERICA, VENIM! 
Regie: Răzvan Săvescu
(AP-12) 90 min., Comedie
ora: 15:30
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Publicul iubitor de
operetă se va putea
reîntâlni cu „Vânzăto-
rul de păsări”, de Carl
Zeller, sâmbătă, 25 oc-
tombrie 2014, de la ora
18.30, în Sala Operei.

În distribuţie: Lăcrămioa-
ra Schuller, Liviu Iftene, Ioa-
na Mărgărit, Adrian Mărcan,
Cristina Roşu, Nicolae Za-
haria, Mihaela Marele, Nora
Vlad, Mugur Curelaru, Mu-
gurel Oancea, Marian Reşte,
Cristian Fieraru, Andromeda
Nemeş.

Premiera absolută a opere-
tei „Vânzătorul de păsări” a
avut loc la Theater an der
Wien, în anul 1891. Succesul
răsunător a determinat pre-
zentarea acesteia, în acelaşi
an, la Casino Theatre, din

New York, iar în 1895, la im-
portantul teatru regal Drury
Lane, din Londra. Această
operetă îmbină atmosfera
 veselă şi plină de viaţă a
 Tirolului cu atmosfera Curţii
imperiale austriece, întâmplă-

rile desfăşurându-se dinamic,
cu mult umor şi ironie.

Montarea pusă în scenă la
Opera Braşov de reputata re-
gizoare Carmen Dobrescu
surprinde toate aceste aspecte,
spectacolul cu această operetă

umplând de fiecare
dată sala. Decoruri-
le sunt realizate de
Horia Popescu, cos-
tumele de Rodica
Garştea, iar core -
grafia şi mişcarea
scenică îi aparţin
Nerminei Damian.
Maestrul Traian
Ichim va dir ija
 orchestra Operei
Braşov; îşi dau
concursul, de ase-
menea, corul şi
 baletul instituţiei
bra şovene.

Preţ bilete: 20 lei; 10 lei.
Biletele se vând la sediul Ope-
rei din str. Bisericii Române
nr. 51, tel. 0268-419380. Pro-
gram: Luni – Vineri 10 – 17
şi cu o oră înainte de începe-
rea spectacolului.

Horoscopul zilei
Berbec. Cel mai indicat ar fi ca în această zi să ai ambiţia
de a termina tot ce începi. Chiar dacă nu vei reuşi acest
lucru, vei avea parte de experienţe care te vor impresiona.
Taur. Astăzi trebuie să fii cât de sociabil/ă poţi, altfel rişti
să nu fii deloc băgat/ă în seamă de cine ţi-ai dori. Dacă îţi
exprimi deschis ideile vei reuşi să te faci plăcut/ă.
Gemeni. Încearcă astăzi să nu fugi de responsabilităţi şi să
faci ce ţi se cere, chiar dacă îţi pare mult prea greu pentru
ţine. Nu te certa cu nimeni şi păstrează-ţi relaţiile intacte.
Rac. Încearcă astăzi să fii mult mai chibzuit/ă decât de obicei,
chiar dacă nu poţi renunţa la unele plăceri. Este mult mai
bine să ai o rezervă, nu se ştie niciodată când ai avea nevoie. 
Leu. Îmbină astăzi utilul cu plăcutul şi încearcă să te simţi
bine atunci când munceşti. Relaţiile cu colegii sunt impor-
tante, aşa că nu face gesturi care ar putea să îi deranjeze.
Fecioară. Astăzi este o zi bună pentru a începe lucruri noi
şi cu siguranţă vei avea succes dacă este vorba de un proiect
nou. Nu promite ceva dacă ştii că timpul nu ţine cu tine. 
Balanţă. Vei munci mult astăzi, însă rezultatele pe care le
vei avea vor fi cu mult peste aşteptările tale. Regula cea mai
importantă e să nu exagerezi cu nimic.
Scorpion. Ai obosit destul de mult şi îţi doreşti câteva zile
libere mai mult decât oricând. Chiar dacă nu ţi se arată în-
ţelegere, tu singur/ă poţi rezolva situaţia.
Săgetător. Nu îţi pierde timpul cu probleme minore şi nici
nu băga în seamă persoanele neimportante. Poţi câştigă o
sumă de bani mare dacă ştii în ce cercuri să te învârti. 
Capricorn. Rolul de lider ţi se potriveşte cel mai bine astăzi,
aşa că încearcă să nu stai prea mult în umbră. Chiar dacă
nu te simţi bine în această postură. 
Vărsător. Nu stai prea bine la capitolul bani astăzi, aşa că ai
face bine să te apuci de economii. Încearcă să faci o schim-
bare majoră în viaţa ta şi să înveţi să profiţi de ocazii.
Peşti. Dacă eşti singur/ă, astăzi ai toate şansele să îţi întâlneşti
marea iubire, trebuie doar să ştii să o recunoşti. Analizează
bine femeile/ bărbaţii care roiesc din jurul tău.

„Vânzătorul de
păsări”, la Operă
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Sudoku

6 4 2 3 7 5 9 1 8
1 8 7 2 6 9 4 5 3
9 5 3 4 1 8 2 7 6
8 9 1 6 2 7 5 3 4
3 6 4 8 5 1 7 2 9
7 2 5 9 3 4 8 6 1
4 3 6 5 9 2 1 8 7
5 7 8 1 4 6 3 9 2
2 1 9 7 8 3 6 4 5

Rezolvarea sudoku din numărul trecut

Publicul braşovean este in-
vitat astăzi, 23 octombrie
2014, de la ora 18.00, la Cen-
trul Cultural „Reduta”, la un
altfel de spectacol. „Zbor
 întrerupt” este un balet con-
temporan, cu un mesaj inedit,
tulburător şi care îndeamnă
la meditaţie; mesajul acestuia
poate fi perceput nu doar din
prisma unei persoane care are
capacitatea de a înţelege tre-

cutul, prezentul şi viitorul, dar
şi din al cuiva care nu este în-
zestrat cu acest dar, ba mai
mult, are şi o dizabilitate. În
rolul principal din acest spec-
tacol este Dorin Mirea, prim-
balerin la Opera Braşov, tată
al unicului său copil, diagnos-
ticat cu autism. Preţul unei in-
vitaţii este 30 de lei şi se poate
achiziţiona de la Centrul Cul-
tural „Reduta”. 

Spectacol caritabil de balet 
◾ Şeful a postat astăzi pe Facebook:
„Sunt bolnav.” Deja 27 de colegi
i-au dat Like.
◾ – Colegu', ce cadou ai cumpărat
pentru şeful?
– O cravată.
– Nu-i un cadou prea ieftin?
– Ba da, dar îi lipesc pe spate preţul
de la un laptop.
◾ Ştiind că mă ţin toată ziua de ban-
curi, şeful meu mi-a trimis un sms:

– Trimite-mi o glumă bună.
– Acum lucrez, şefule, o să-ţi trimit
mai târziu, i-am scris.
– Ha-ha-ha, fantastic! Mai trimite-
mi una! mi-a răspuns.
◾ O colegă de-a mea de serviciu o să
aibă un copil. Încă nu m-am decis care...
◾ Un patron către altul:
– Cum de angajaţii tăi sunt mereu
aşa punctuali?
– Simplu: am 30 de angajaţi şi 20
de locuri de parcare.

Bancuri

Astăzi în Braşov

7 5 2 9 6 4 3 1 8
3 8 4 1 2 5 9 6 7
6 1 9 3 7 8 5 2 4
9 3 8 2 5 6 7 4 1
2 4 7 8 3 1 6 9 5
5 6 1 7 4 9 8 3 2
8 9 5 4 1 3 2 7 6
1 7 6 5 9 2 4 8 3
4 2 3 6 8 7 1 5 9

Vânzatorul de păsări la Opera Braşov (foto: InStudio Braşov)
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Din presa maghiară

La Tribunalul din Braşov
s-a judecat un caz cu
 multe milioane. În faţa
 judecătorilor au ajuns re-
prezentanţii a două so-
cietăţi din industria de
apărare din Franţa (Fa-
brica de Plăci şi Cabluri
„Farola”) şi din România
(„Exploatarea Farola”). Ei
se judecă pentru dreptul
de proprietate asupra fa-
bricii „Farola” din Braşov. 

Cele două societăţi sunt re-
prezentate de cei mai buni
avocaţi din România. De par-
tea „Exploatării Farola” luptă
doi foşti miniştrii de Justiţie,
Grigore Junian şi Voicu Ni-
ţescu, împreună cu doi sena-
tori, N. Falk şi Vasile Glejaru
şi avocatul bucureştean renu-
mit, Fildermann. Fildermann
a făcut parte din conducerea
„Farola” şi a luat parte la rea-
lizarea contractului de vânza-
re-cumpărare, contract al
cărui valabilitate se judecă
acum. Acum avocatul luptă
împotriva francezilor, ca re-
prezentat al aristocraţilor din
industria românească. 

„Farola” franceză este sus-
ţinută de avocatul N. Traub şi

de dr. Iosif Cohen, membru
în comisia pentru elaborarea
propunerilor legislative. Ironia
sorţii este faptul că dr. Cohen
a fost propus însuşi de Grigo-
re Junian în această comisie.

„Exploatarea Farola” a
cumpărat fabrica de la Braşov
de la societatea franceză pen-
tru 4 milioane de franci fran-

cezi. Contractul a fost semnat
în condiţii legale. Conform
contractului „Exploatarea Fa-
rola” trebuia să plătească con-
travaloarea în lei a unui milion
şi jumătate de franci repre-
zentanţilor Farola de la Bra-
şov şi două milioane şi
jumătate direct societăţii din
Franţa. Societate românească

a apucat să vireze 248 000
franci, când „Farola” franceză
a găsit un client care oferea
mai mult. Astfel francezii au
căutat greşeli în contract şi au
atacat în justiţie legalitatea
acestuia. „Exploatarea Farola”
a cerut intabularea pe numele
lui a unei părţi din fabrica de
la Braşov, reprezentând con-

travaloarea avansului plătit.
Intabularea a fost făcută, dar
apoi a fost atacată de partea
franceză în justiţie. 

În timpul procesului avoca-
ţii societăţii franceze au sus-
ţinut că intabularea este
ilegală, deoarece contractul
de vânzare-cumpărare nu este
valabil pentru că partea româ-

nă nu a plătit la termen sume-
le stabilite în contract. Partea
română s-a apărat dovedind
faptul că suma prevăzută în
contract era depusă la bancă,
doar că era în lei, conform le-
gilor actuale. După părerea lui
Junian, valabilitatea contrac-
tului a fost acceptată din mo-
ment ce a mai fost verificat
înainte de a se decide intabu-
larea. El acuză firma franceză
că vrea să rezilieze contractul
pentru a obţine un preţ mai
bun de la o firmă din Franţa.
Totodată s-a revoltat împotri-
va avocatului Cohen, despre
care a afirmat că dacă ştia că
aşa interpretează legile, nu l-ar
fi numit în comisia de elabo-
rare a legilor. 

Avocatul Voicu Niţescu a
cerut judecătorilor să decidă
pentru legalitatea intabulării.
Procesul a durat până târziu,
iar decizia va fi anunţată pe
19 octombrie.

(Farola kontra Farola. 
Érdekes milliós pör a brassói

törvényszék előtt, amelyben két
igazságügyiminiszter is

szerepel. În: Bukaresti Lapok,
nr. 235, 14 octombrie 1934, p.3)
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„Timpul cel frumos, care la noi rar se arată pe
această vreme, pricinui o adunare foarte mare de
oameni la târgul din 2 noiembrie stil nou (22 oc-
tombrie stil vechi). Mărfile aduse de vânzare şi mai
vârtos productele pământului s-au vândut bine. Bu-
catele şi anumit grâul din darul ceresc au scăzut din
preţ pe cât n-ar fi putut cineva lesne prevedea. Iată
preţul unor lucruri:
O pereche de boi buni îngrăşaţi 195 florini 
- // -  de mijloc 140 florini 
- // -  de rând 120 florini
O vacă bună, grasă 62 florini
- // - de mjloc 42 florini
- // - de rând 30 florini

Dinu Eva

Ruxandra Nazare

ZIARELE BRAȘOVULUI DE ALTĂDATĂ

Farola contra Farola. Un proces de
milioane de franci la Tribunalul din Braşov

O pereche de piei de bou 60 florini
O pereche de piei de vacă 36 florini
O majă de seu de vită 32 florini
O majă de seu uscat 35 florini
O majă de slănină 40 florini
O majă de fân 2 florini şi 30 creiţari
O vadră (ferie de 11 funţi) 
brânză 3 florini şi 40 creiţari
O piatră de cânepă 
(6 funţi) 1 florin şi 54 creiţari 
O piatră de in (flos) de tors 2 florini 18 creiţari”

(Gazeta de Transilvania, nr. 44, 27 octombrie 1840, p. 4.)

Târgul de toamnă în Braşov

23 octombrie 2014

Unde găsiţi ziarul nostru
◾ Consiliul Judeţean Braşov 
◾ Primăria Braşov – Centrul de Informaţii

pentru Cetăţeni
◾ Casa Judeţeană de Pensii 
◾ AJOFM Braşov 
◾ Direcţia Finanţelor Publice Braşov
◾ Casa de Asigurări de Sănătate 
◾ Spitalul Judeţean Braşov 
◾ Maternitatea Braşov 
◾ Spitalul CFR 
◾ Magazinele: Elit – Rost Com, Rapid, 

Prodlacta, Vel Pitar, Carmolimp
◾ Chioşcurile „Rodipet” şi „Z-KIOSK”
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Câştigătoarea titlului Miss
World România 2014, timi-
şoreanca Bianca Fanu, a fost
acceptată oficial să reprezin-
te România la ediţia din acest
an a competiţiei internaţio-
nale de frumuseţe Miss
World 2014.

Evenimentul se va desfăşura în
perioada 19 noiembrie – 15 decem-
brie la Londra.

Conform noului regulament Miss
World, o candidată este desemnată
oficial ca şi reprezentantă a unei
anumite ţări doar în urma aprobării
candidaturii ei de către Organizaţia
Miss World din Marea Britanie, ne-
fiind suficient să câştige doar finala
naţională a competiţiei. 

„De când eram mică am visat să
fiu pe scena Miss World, motiv pen-
tru care încă nu îmi vine să cred că
visul meu e pe cale să devină reali-
tate. Onoarea de a câştiga titlul Miss
World Romania 2014 şi şansa de a

reprezenta România în cadrul celei
mai importante şi prestigioase com-
petiţii de frumuseţe din lume vor face
categoric ca această experienţă să
fie de neuitat pentru de departe cea
mai frumoasă experienţă din viaţa
mea. Voi face tot ce îmi stă în putere
să promovez în faţa întregului ma-
pamond turismul, cultura şi tradiţiile
României”, a declarat Bianca Fanu. 

Câştigătoarea titlului Miss World
România 2014 are 25 de ani, 1,70
m înălţime, dimensiuni 86-60-90
şi este născută în Timişoara. Este
studentă în anul 5 în cadrul Facul-
tăţii de Medicină Generală a Uni-
versităţii de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” din Timişoara.

Olimpică la engleză şi geografie
în timpul liceului, Bianca vorbeşte
engleza şi spaniola, un aspect ex-
trem de important şi un avantaj în
cadrul competiţiei din Londra.
Bianca a făcut în trecut trei ani de
balet iar în prezent este practicantă
de yoga, pilates, aerobic şi înot. 

Românca de la
Miss World 2014

David Guetta vrea să fie primul DJ 
care mixează muzică în spaţiu

Francezul David Guetta
este încântat de ideea de a fi
primul DJ care mixează mu-
zică în spaţiu, dar recunoaşte
că este şi „puţin speriat” de
acest proiect inedit.

„Vorbeam cu cineva impli-
cat în programul spaţial şi mi-
a spus «Uite, antrenamentul
este foarte simplu. Trebuie
doar să zbori de câteva ori
cu un avion militar şi să îţi
imaginezi că va fi la fel, dar
de zece ori mai intens»”, a de-

clarat Guetta, potrivit contac-
tmusic.com. ”M-a speriat un
pic chestia asta, dar să fiu pri-
mul DJ în spaţiu? Asta ar fi
o nebunie, ar fi un eveniment
istoric!”, a precizat artistul
francez, care a spus că preferă
să compună muzică în timpul
călătoriilor cu avionul, pentru
că atenţia nu îi este distrasă
de nimic din jur.

„Este unul dintre lucrurile
mele favorite, pentru că, atunci
când sunt într-un avion, nu am

internet, nu am telefon, nimic.
Îmi place să compun muzică
în avion, este extraordinar”, a
mai spus acesta. David Guetta,
în vârstă de 46 de ani, care a
concertat de mai multe ori în
România, îşi va lansa cel de-
al şaselea album, „Listen”, pe
21 noiembrie. Celelalte discuri
lansate sunt „Just a Little More
Love” (2001), „Guetta Blas-
ter” (2004), „Pop Life”
(2007), „One Love” (2009) şi
„Nothing but the beat” (2011).

Colega de platou a lui Brad
Pitt în pelicula „Fury” (Furia:
Eroi anonimi) actriţa româncă
spune despre marele actor că a
fost un sprijin deosebit. La fel
şi despre regizorul David Ayer.

Pe 19 octombrie, lungmetra-
jul a fost proiectat în premieră
în închiderea Festivalului de
Film de la Londra, în prezenţa
actorului Brad Pitt şi a regizo-
rului David Ayer. După pre-

miera lungmetrajului, actriţa a
fost întrebată cum a fost să fil-
meze o scenă atât de intensă
precum cea prezentată în drama
de război, Anamaria Marinca
a precizat că, într-un fel, pentru
ea „nu a fost atât de greu”,
având în vedere că „băieţii au
creat întreaga atmosferă”.

Întrebată dacă relaţia dintre
regizorul filmului şi actorul
Brad Pitt a fost una „naturală”,
Anamaria Marinca a precizat
că, „în momentul în care au
ajuns în distribuţie, ei deja se
purtau ca o familie”.

„A fost un proces neobişnuit.
M-am simţit foarte apropiată
de ei şi m-am simţit în pericol

şi în siguranţă în acelaşi timp.
Ştiu că este un paradox, dar a
fost o perioadă nebună pentru
noi toţi”, a mai spus Marinca. 

Cu o acţiune care se petrece
la sfârşitul celui de-Al Doilea
Război Mondial, filmul „Fury”
spune povestea unui sergent
american (Brad Pitt) cu mare
experienţă în luptă. Împreună
cu echipajul său de cinci
 oameni, sergentul Wardaddy
conduce un tank Sherman, su-
pranumit „Fury”, şi pătrunde
în spatele liniilor inamice pentru
o misiune cvasi-sinucigaşă, care
ar trebui să dea ultima lovitură
forţelor armate ale Germaniei
naziste.

Ellie White este din nou însărcinată
Bucurie mare în familia cântăreţei. Artista a aflat recent
că este gravidă. Solista şi-a făcut un test de sarcină
şi a descoperit că ea şi soţul său vor deveni din nou
părinţi.
„Dragii mei, vroiam să fiţi printre primii care află asta.
Voi fi din nou mămică!!! Vă puuup!”, a scris ea pe Fa-
cebook, lângă o fotografie de pe vremea când a devenit
mămică pentru prima oară. Ellie White a născut un bă-
ieţel, Mihăiţă, la sfârşitul lunii noiembrie 2012. La scurt
timp după ce a născut primul ei copil, sub supraveghe-
rea unui nutriţionist, Ellie White a reuşit să slăbească
opt kilograme în doar 14 săptămâni, consumând fructe
goji şi ceai de ghimbir, scrie Libertatea.

Mirela Boureanu Vaida, dezvăluire şocantă:  
„Am pierdut o sarcină pe scenă”
Vedeta TV va deveni mămică şi aşteaptă cu nerăbdare
marele eveniment. Ea a mărturisit că până acum a mai
pierdut două sarcini. „Eu am pierdut două sarcini. A doua
a fost înainte de o emisiune şi prima am pierdut-o chiar
pe scena teatrului. A fost o dramă atunci. Foarte mulţi
colegi de breaslă mă întrebau, mă acuzau că muncesc
foarte mult. Chiar dacă mergeam seara acasă şi plân-
geam şi dimineaţa mergeam la medic să fac aspiraţie şi
tot ce se face în cazul unei pierderi de sarcină, eu nu am
vrut să vorbesc despre asta. Medicii mi-au spus că trebuie
să mă gândesc că corpul elimină tot ce nu e bun şi că
va veni un moment în care voi avea un copil sănătos. E
de la Dumnezeu”, a povestit Mirela Boureanu Vaida în
emisiunea „Acces Direct”. Privind înapoi, prezentatoarea
TV este împăcată cu trecutul şi se bucură că în curând
va fi mamă: „A pierde sarcina cum s-a întâmplat după
opt săptămâni a însemnat că aşa a fost să fie.
Acum, pot vorbi despre asta pentru că am trecut de pri-
mele 20 săptămâni şi sper să fie totul bine şi să-mi strâng
fetiţa în braţe”, a spus ea.

Anamaria Marinca a jucat 
alături de Brad Pitt, în „Fury”


